
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Interview met Sportbedrijf Arnhem 
leefstijlcoach Manon Janssen

In the picture: Frank Dreijling

Nieuw in de wijk: Sport en spel
op Outdoor Fitness Vredenburg
en op Krajicek Playground
Kronenburg

VREDENBURG VITAAL
Een uitgave van Recreatieve Sportvereniging Vredenburg (RSVV) Juni 2019



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Podotherapie biedt oplossingen voor voetklachten en pijn
in benen en lage rug. Delea podotherapie  maakt corri
gerende inlegzolen en biedt aanvullende therapievormen
om u te laten lopen zonder pijn.
 
Iedere vrijdagochtend  in de Vredenburcht op de Sloch
terenweg 29
 
T 026 4422577 – Email: info@deleapodotherapie.nl
 

UW ADVERTENTIE HIER IN DE
VOLGENDE UITGAVE?
 
 
Om de kosten voor dit magazine zo laag mogelijk te houden, bieden wij instellingen in de wijk en omgeving
Vredenburg de mogelijkheid om te adverteren in dit blad. Voor een kleine bijdrage kunt u een halve of hele
pagina vullen en zo uw instelling onder de aandacht brengen bij de bewoners van Vredenburg. Door uw
bijdrage kunnen wij de contributie laag houden en blijft deelname laagdrempelig voor iedereen in de wijk.
Voor meer informatie kunt u mailen naar rsvvarnhem@gmail.com of bellen naar 06-213 636 73.
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Colofon
 
 
Bestuur:
Herman Rolfes (Voorzitter)
Arie Abbink (Penningmeester)
Guido Hoes (Secretaris)

Contactpersonen:
Corinne Nugter (Verenigingsmanager)
Rutger Kleinpenning (Verenigingsmanager)
Marien Brinkman (Ledenadministratie)
Ron van der Veer (Inhuur sportaccommodatie, Sport &
Spel)

Voorwoord
 
Voor je ligt alweer de derde editie van Vredenburg Vitaal. We merken dat het magazine toegevoegde waarde heeft
op het gebied van verbindingen leggen in de wijk rondom het thema vitaliteit,  zodoende kwamen we ook terecht bij
Manon Janssen. Zij is een van de leefstijlcoaches van Sportbedrijf Arnhem, op pagina 8 en 9 lees je meer over haar
werkzaamheden. We bleven in de Sportbedrijf hoek, want we willen jullie ook kennis laten maken met een nieuw ge
zicht in de wijk: Seger Verheij. Ook hebben we een interview gehouden met Frank Dreijling, iemand die zich al sinds
jaar en dag inzet voor sport en bewegen in de wijk.
 
Mis je dit magazine nog op drukbezochte locaties in de omgeving? Laat het ons dan weten! Onze contactgegevens
staan in het colofon.

Contactgegevens:
Wijkcentrum Vredenburcht
Slochterenweg 29, 6835 CD Arnhem
website: http://www.rsvv.nl
telefoon: 06-213 636 73
email: rsvvarnhem@gmail.com

Redactie/Drukker:
Editoo b.v.
www.editoo.nl
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Vredenburg Vitaal is het magazine dat jou op de
hoogte brengt van het nieuws binnen sportvereniging
RSVV, maar laat je ook kennis maken met personen,
organisaties en initiatieven in de wijk op het gebied
van bewegen en gezondheid.
 
Wij willen als sportvereniging graag zoveel mogelijk men
sen in beweging brengen. Dit doen we vanuit onze uit
valsbasis in Wijkcentrum Vredenburcht, maar ook op tal
van andere locaties. Door middel van dit magazine willen
we zowel mensen als organisaties uit Vredenburg en om
geving kennis laten maken met vitaliteit in het algemeen
en onze vereniging in het bijzonder.
 
Meerdere locaties
Jaren geleden heeft RSVV een aantal sportlessen voor ou
deren overgenomen, omdat de gemeente deze lessen
graag bij verenigingen onder wilde brengen. Daardoor
hebben we niet alleen in Vredenburg sportactiviteiten,
maar bijvoorbeeld ook in Presikhaaf, Hoogkamp en zelfs
op Nationaal Sportcentrum Papendal.
 

Vredenburg Vitaal:
over bewegen en gezondheid
in de wijk

Laagdrempelig sportaanbod
Zoals reeds genoemd, zijn we een recreatieve vereniging
met een laagdrempelig sportaanbod voor alle wijkbewo
ners. Doordat we niet in competitieverband sporten hoe
ven we geen extra kosten te maken voor wedstrijdlid
maatschappen. Hierdoor houden we onze contributie
laag en is sporten bij RSVV dus zeer toegankelijk voor ie
dereen.
 
Verenigingsmanagers
Het bestuur van de vereniging functioneert op afstand en
heeft daarom twee verenigingsmanagers aangesteld. Zij
zijn verantwoordelijk voor het dagelijks reilen en zeilen bin
nen de vereniging. Dit varieert van het beantwoorden
van vragen van sportleiders en (potentiële) leden, tot on-
en offline communicatie, maar ook het monitoren van de
bezetting van lessen en daarmee het bijsturen van het
sportaanbod behoort tot de taken.
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Bekijk op de volgende
pagina ons sportaanbod! 
 

>>>
 

RSVV:
een uniek
concept in
Arnhem 
 
 
RSVV is een recreatieve omnisportvereniging waar
bij voor één bedrag deel kan worden genomen
aan tal van sportlessen en er wordt niet gesport in
competitieverband.
 
Wat kan ik allemaal doen bij RSVV?
In Vredenburg hebben we ruim 30 sportlessen,
daarnaast hebben we ook nog bijna 20 activiteiten
in andere wijken van Arnhem. Van yoga tot bad
minton, van circuittraining tot sportmix voor de
jeugd, wij hebben een heel divers aanbod.
 
Nieuwsgierig geworden naar de mogelijkheden,
maar weet je nog niet wat bij jou past? Je mag bij
ons drie proeflessen komen doen voordat je besluit
om lid te worden.
 
Hoeveel kost het sporten bij RSVV?
Het lidmaatschap bedraagt € 15,95 per maand.
Voor dit bedrag kan onbeperkt deel worden geno
men aan sportlessen binnen de eigen leeftijdscate
gorie. Met de Gelrepas krijgen kinderen tot 18 jaar
de contributie volledig vergoed, volwassenen kun
nen sporten voor de helft van het bedrag. Wij bie
den ook een gezinsabonnement aan voor € 31,95
per maand, met als voorwaarde dat iedereen
woonachtig is op hetzelfde adres. Vanaf 2 perso
nen is dit dus voordeliger!

·  Dit jaar sluiten we het sportseizoen af met een geza
menlijke brunch op zondag 30 juni. Alle RSVV leden
zijn van harte uitgenodigd om zich aan te melden.

·  Van 6 juli t/m 18 augustus is het zomervakantie en ligt
ons sportaanbod stil. De verenigingsmanagers zijn wel
gewoon per e-mail bereikbaar in deze periode.

·  Wil je weten welke activiteiten er allemaal te doen
zijn in de wijk? Neem dan eens een kijkje op
www.wijkconnect.com/arnhem/vredenburg 

RSVV Nieuws
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Maandag    

10.00 - 11.00 Sport en Spel actief 50+ Sportcentrum Papendal 

10.00 - 11.00 Fifty Fit Wijkcentrum Vredenburg

11.00 - 12.00 Sport en Spel actief 50+ Sportcentrum Papendal 

09.00 - 10.00 Yoga volwassenen SWOA de Gaanderij

10.15 - 11.15 Yoga volwassenen SWOA de Gaanderij

10.00 - 11.00 Yoga volwassenen SWOA de Weldam

11.30 - 12.30 Yoga volwassenen SWOA de Weldam

11.30 - 12.30 Yoga volwassenen SWOA de Gaanderij

13.45 - 14.45 Yoga volwassenen Buurthuis 't Huuske

15.30 - 17.00 Dynamic Tennis volwassenen Spelzaal Vredenburg

19.00 - 20.00 Circuittraining en Steps  Spelzaal Vredenburg

20.00 - 22.00 Tafeltennis volwassenen Wijkcentrum Vredenburg

21.00 - 23.00 Zaalvoetbal volwassenen 35+ Spelzaal Vredenburg

Dinsdag    

09.15 - 10.45 Sport en Spel actief 50+ Sporthal De Laar West

09.00 - 10.00 Pilates volwassenen  Wijkcentrum Vredenburg

10.00 - 11.00 Pilates volwassenen  Wijkcentrum Vredenburg

14.30 - 16.00 Sport en Spel actief 50+ Gymzaal de Spil

15.30 - 17.00 Sportmix jeugd 4 t/m 12 jaar Spelzaal Vredenburg

19.00 - 20.00 Yoga volwassenen Wijkcentrum Vredenburg

20.00 - 21.00 Yoga volwassenen Wijkcentrum Vredenburg

20.00 - 21.00 Zumba Spelzaal Vredenburg

20.00 - 21.00 Badmintonles volwassenen Spelzaal Vredenburg

21.00 - 23.00 Volleybal volwassenen Spelzaal Vredenburg

Woensdag    

09.00 - 10.00 Yoga volwassenen Wijkcentrum Vredenburg

10.00 - 11.00 Yoga volwassenen Wijkcentrum Vredenburg

10.15 - 11.45 Internationale dansen 55+ Buurtcentrum De Oosthof 

10.00 - 11.00 Sport en spel actief 50+ Gymzaal Witsenstraat

11.00 - 12.00 Sport en spel actief 50+ Gymzaal Witsenstraat

14.30 - 15.30 Sportmix Jeugd 4 t/m 12 jaar Spelzaal Vredenburg

15.30 - 17.00 Dynamic Tennis Volwassenen Spelzaal Vredenburg

17.00 - 20.00 Badminton Jeugd 8 t/m 15 jaar Spelzaal Vredenburg

19.00 - 20.00 Yoga volwassenen Wijkcentrum Vredenburg

20.00 - 21.00 Yoga volwassenen Wijkcentrum Vredenburg

20.00 - 22.30 Badminton volwassenen Spelzaal Vredenburg

SPORTAANBOD RSVV 2018-2019 
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Donderdag    

09.00 - 10.00 Yoga volwassenen  Wijkcentrum Vredenburg

10.00 - 11.00 Yoga volwassenen  Wijkcentrum Vredenburg

11.00 - 12.00 CVA groep Sportcentrum Rijkerswoerd

15.30 - 17.00 Sportmix Jeugd 4 t/m 12 jaar Spelzaal Vredenburg

15.30 - 17.00 Volleybal 65+ Gymzaal Witsenstraat

19.00 - 20.00 Zumba volw. voor beginners Wijkcentrum Vredenburg

20.00 - 21.00 Bootcamp volw. voor beginners Outdoor Fitness Vredenburg

Vrijdag    

09.30 - 10.30 Yoga  (alleen voor bewoners) WZC De Drie Gasthuizen

10.45 - 11.45 Yoga  (alleen voor bewoners) WZC De Drie Gasthuizen

09.00 - 10.00 Full body workout volwassenen Wijkcentrum Vredenburg

10.30 - 12.00 Internationale dansen 50+ Wijkcentrum Vredenburg

15.30 - 16.30 Zaalvoetbal jeugd  Spelzaal Vredenburg

17.00 - 18.00  Basketbal jeugd  Spelzaal Vredenburg

18.00 - 19.30 Meisjesgym   Spelzaal Vredenburg

20.00 - 22.00  Badminton volwassenen  Spelzaal Vredenburg

22.00 - 22.30 Badminton volwassenen Spelzaal Vredenburg

Zaterdag    

09.00 - 10.00 Judo (6 t/m 9 jaar)  Spelzaal Vredenburg

10.00 - 11.00 Judo (10 t/m 12 jaar)  Spelzaal Vredenburg

11.00 - 12.00 Judo (vanaf 13 jaar) Spelzaal Vredenburg

15.30 - 17.00 Badminton volwassenen  Spelzaal Vredenburg

17.00 - 18.00 Badminton volwassenen  Spelzaal Vredenburg

Zondag    

09.00 - 10.30 Tennis volwassenen Tennisvereniging Malburgen

Uitvaldata*    

Herfstvakantie 14 t/m 21 oktober 2018  

Kerstvakantie 23 december 2018 t/m 6 januari 2019  

Voorjaarsvakantie 4 t/m 10 maart 2019  

Pasen 21 & 22 april 2019  

Koningsdag 27-apr-19  

Meivakantie 21 t/m 28 april 2019  

Hemelvaartsdag 30-mei-19  

Pinksteren 9 & 10 juni 2019  

Zomervakantie 6 juli t/m 18 augustus 2019  
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Niet iedereen weet precies wat de term leefstijlcoa
ching betekent, kun je daar iets over vertellen?
Wij begeleiden mensen naar een gezondere en actievere
leefstijl door middel van coachgesprekken. Daarin achter
halen we de hulpvraag, dus wil iemand meer bewegen,
veranderingen aanbrengen in het voedingspatroon of
heeft diegene juist vragen over het zoeken naar ontspan
ning? De reden dat mensen naar ons toe komen, is dat
ze drempels ervaren en om een antwoord te vinden op
hun hulpvraag. Wij begeleiden ze daar in, bijvoorbeeld
door mee te gaan naar een sportles of ze door te verwij
zen naar een diëtist. Een mooie bijkomstigheid is dat er
geen kosten verbonden zitten aan deze coachgesprek
ken.
 
Hoe ziet jouw aanpak er uit?
Ik voer met name een-op-een intakegesprekken in de

Leefstijlcoach Manon Janssen:
“Mensen in beweging krijgen en weer
zien opbloeien, dat is waar we het
voor doen" 
 
 
Manon Janssen is een van de leefstijlcoaches van Sportbedrijf Arnhem en onder andere actief in Vredenburg. In
dit interview maken we kennis met haar en het werk wat ze doet.

wijk, onder andere in Wijkcentrum Vredenburcht. Aan de
hand van zo’n gesprek zetten we acties uit, die we in het
tweede gesprek nalopen. Is het gelukt om veranderingen
door te voeren of naar een proefles te gaan? En zo nee,
waarom niet? Het doel is om mensen blijvend in bewe
ging te krijgen.
 
Komen de mensen zelf naar jullie toe of hebben jullie
een andere aanpak?
Mensen kunnen zich zelf bij ons aanmelden, maar kun
nen ook worden doorverwezen door bijvoorbeeld de huis
arts. Zeker in de opstartfase van de leefstijlcoaching heb
ben we veel tijd en energie gestoken in het netwerken.
We hebben veel gesprekken gevoerd met praktijkonder
steuners. Ook laten we op veel locaties flyers achter en
sturen we geregeld nieuwsbrieven naar ons netwerk. Op
deze manier weten nu veel mensen en organisaties van

Het team leefstijlcoaching van Sportbedrijf Arnhem
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ons bestaan en hebben we al heel veel trajecten ge
draaid.
 
Hoe motiveer je mensen die van nature misschien niet
de drive hebben om te bewegen?
Dat is de grootste uitdaging. Soms zien mensen niet ge
heel in waarom bewegen goed voor ze is. Wij gebruiken
specifieke interview technieken om mensen zich bewust
te maken van het belang van bewegen en wat de conse
quenties zijn als je het niet doet. We kunnen het de men
sen wel vertellen, maar ze moeten het zelf inzien. Alleen
dan heb je kans van slagen. Iedereen heeft ook – letterlijk
en figuurlijk – zijn eigen beweegredenen om hun leefstijl
anders in te willen richten. Voor de een is dat kunnen blij
ven voetballen met kleinkinderen, voor de ander de trap
in de flat weer op kunnen lopen. 
 
Zeker bij de wat oudere doelgroep, zien we dat mensen
ook willen bewegen vanwege het sociale aspect. Het is
mooi dat we eenzaamheid tegen kunnen gaan door
mensen de weg te wijzen naar bijvoorbeeld een sportver
eniging, koffieclub of wandelgroep in de wijk.

Het leefstijlcoach traject draait nu een aantal jaar,
wat zijn de belangrijkste lessen die je hebt geleerd?
Dat is vooral het laten inzien dat deelnemers zelf de stap
moeten maken. Voorheen stippelde ik veel voor de men
sen uit, nu prikkel ik ze meer om zelf met ideeën te komen.
 
Als we kijken naar de wijk Vredenburg, wat zijn de suc
cessen die je hier hebt geboekt?
Om een voorbeeld te noemen: Een mevrouw uit de wijk
kwam met de hulpvraag om af te willen vallen. Samen
hebben we naar haar leefpatroon gekeken en hebben
we door middel van simpele veranderingen er voor ge

zorgd dat zij haar doelen behaalde. Allereerst is ze naar
haar werk gaan fietsen in plaats van met de auto. Daar
naast hebben we haar naar het zwembad begeleid,
want dat vond ze leuk om te doen. Echt maatwerk dus.
 
En voor mij zelf geeft het voldoening als je mensen ziet
opbloeien, wat dat betreft is leefstijlcoaching meer dan
mensen in beweging krijgen. Het heeft veel positieve ne
veneffecten, zoals het eerder genoemde sociale aspect.
Ik ben best trots dat wij daar een steentje aan bijdragen.
 
We hebben zo nu en dan contact over mensen die
vanuit jouw traject willen doorstromen naar RSVV, hoe
vind je deze samenwerking gaan?
De grote meerwaarde van RSVV is dat je voor een laaf ta
rief verschillende sporten kunt beoefenen op recreatief ni
veau. We horen vaak dat mensen afwisseling willen, dus
RSVV speelt daar perfect op in. 
 
Zie je nog kansen voor ons als vereniging om de sa
menwerking te versterken en nog meer mensen in be
weging te krijgen?
We hebben sinds kort een leefstijlinterventie genaamd
COOL, bij voldoende animo is het een mooie kans om
een groep in het wijkcentrum te starten. Als mensen dan
vanuit dat traject meer willen bewegen, zijn ze al op de
juiste plek en kunnen ze zo doorstromen naar RSVV. 
 
Zijn er nog andere dingen die je onze vereniging of de
mensen mee wilt geven?
Mijn advies is altijd: ga iets doen wat je leuk vindt, alleen
dan is het vol te houden. Er zijn oneindig veel mogelijkhe
den voor een gezondere leefstijl. En kom je er zelf niet uit,
dan staan wij voor je klaar!

 
Sinds kort zit de leefstijlinterventie ‘COOL’ in de ba
sisverzekering en wordt dus volledig vergoed, dit is
een tweejarig traject gericht op afvallen. Op de
website http://www.leefstijlcoaches.nl vind je meer
informatie over de programma’s die  de leefstijl
coaches aanbieden.

Meer informatie of direct in contact komen met
Manon? Dat kan via:
info@leefstijlcoaches.nl of 06-28811515
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In the picture:
Frank Dreijling
 
 
Als mede-oprichter van RSVV, al bijna 50 jaar geleden,
is Frank Dreijling sinds jaar en dag actief verbonden
aan onze vereniging, maar hij doet veel meer voor de
wijk. 
 
Om de mensen een indruk te geven van jouw veelzij
digheid: op welke fronten ben je allemaal actief voor
de wijk?
Ik ben inderdaad ooit betrokken geweest bij de oprich
ting van RSVV, destijds echt een wijkvereniging. In de
loop der jaren is het aanbod flink uitgebreid, net als de lo
caties waar allemaal gesport kan worden. Naast mijn ac
tiviteiten bij de vereniging, ben ik ook betrokken bij het
wijkoverleg en help ik ouderen in de regio met computer
vragen. Als wijkbewoner voel ik me ook betrokken en or
ganiseer ik graag evenementen zoals de Burendag of
zorg ik ervoor dat de faciliteiten in de buurt er goed uit
zien. Wanneer er activiteiten voor kinderen worden geor
ganiseerd, word ik vaak gevraagd om als clown ballonfi
guren te komen maken. Weer heel wat anders.
 
Wat is jouw drijfveer om je al die jaren in te zetten voor
de wijk?
Allereerst beleef ik er veel plezier aan, dat is voor mij het
uitgangspunt. Maar ik zie het ook wel als een soort plicht
om iets voor de wijk te doen. Het gaat me best wel aan
het hart om te zien dat lang niet iedereen eenzelfde in
stelling heeft tegenwoordig. Je ziet steeds meer dat wijk-
en sportverenigingen op slechts enkele trouwe krachten
draaien, uiteindelijk loopt dat stuk natuurlijk. Maar zolang
ik er voldoening uit haal, blijf ik actief. Voor sommige
mensen ben ik misschien iets te bemoeizuchtig, maar het
wel altijd met een goede bedoeling: de wijk in beweging
krijgen.
 

Naast tennis en dynamic tennis ben je nu ongeveer
een jaar ook sportleider van de Sport & Spel groep in
Sporthal De Laar-west. Hoe bevalt dat?
Ik ben als invaller eigenlijk in deze groep gerold. Ondanks
dat er mensen van rond de 90 sporten, is de groep heel
actief en gedreven om lekker aan de slag te gaan. Ik pro
beer veel te variëren in mijn lessen, de groep ontvangt
dat met open armen. Geweldig toch!?
 
Wat vind je dat er beter kan in de wijk op het gebied
van sport, bewegen en gezondheid?
Meer connecties leggen met organisaties om mensen die
niet vaak hun stoel uit komen kennis te laten maken met
sporten. Wij kunnen ze laten zien hoeveel plezier we bele
ven aan het samen sporten!
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Sportbedrijf Arnhem biedt nieuwe activiteiten voor jeugd
aan op twee locaties in de buurt. Op het Outdoor Fitness
terrein in Vredenburg word je uitgedaagd met verschillen
de oefeningen op de sporttoestellen. Sportcoach Seger
verzorgt op de woensdagmiddag een workout op
muziek! 
 

Seger op Outdoor Fitness Vredenburg Slochterenweg 29 Orlando op Krajicek Playground Kronenburg Schepen ten Havestraat 1

Nieuw in de wijk:
sport en spel op Outdoor Fitness Vre
denburg en Richard Krajicek
Playground Kronenburg    

Op de Richard Krajicek Playground in Kronenburg kun je
lekker komen voetballen, basketballen en streethockeyen
onder leiding van Orlando.
 
De activiteiten worden vanaf 19 juni wekelijks op woens
dag aangeboden van 14.00 tot 15.00 uur.

 
Wil je meer informatie over deze activiteiten?
                 Neem contact op met Seger:
           seger.verheij@sportbedrijfarnhem.nl


